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Hoge commissaris te Djakarta (Van Bylandt) aan minister van Buitenlandse Zaken (Beyen) en minister zonder
portefeuille (Luns), 28 aug. 1955

Mijn gesprek met Abu Hanifah ging grotendeels langs dezelfde lijnen als dat met Van Ittersum. Mijn
zegsman zeide nadrukkelijk dat het de Indonesische regering ernst was met deze nieuwe koers en
deed een beroep op de Nederlandse regering in die oprechtheid te vertrouwen al zouden er nog wel
uitspraken komen die daaraan deden twijfelen. Deze waren evenwel niet te vermijden.

Abu Hanifah komt waarschijnlijk pas de vijfde of de zesde aan door oponthoud onderweg en
zal twee of drie dagen in Amsterdam verblijven. Hij verzocht dat aan het contact geen publiciteit zou
worden gegeven, zodat ik suggereer dat van zijn aankomst op Schiphol geen notitie wordt genomen
en hij een uitnodiging vindt of krijgt in hotel Americain.

Abu Hanifah zeide zich geen illusies te maken maar achtte verbetering van sfeer bereikbaar.
Nieuw-Guinea vergeleek hij met een chronische ziekte die een behandeling op lange termijn vergt.
Hij had de nieuwe regering voorbereid op mogelijke herhaling van een echec in VN maar men moest
na de Bandungconferentie de zaak voorbrengen. Hij hoopte op een rustige toon en verstandhouding
in de coulissen. Ook de Australiërs had hij benaderd ter zake.

Desgevraagd leek hem verdaging slechts mogelijk indien die gedachte bij de Aziatische landen
steun zou vinden.

Ik vroeg hem of hij zich bezorgd maakte over de politieke gevolgen in Indonesië van een
echec maar dit bleek hij rustig op te vatten.

In dit verband is nog vermeldenswaard dat ik ook dezer dagen tegenover Rum uitsprak dat
deze behandeling in de VN slecht gelegen kwam en of er geen formule te vinden was om de
behandeling uitgesteld te krijgen. Rum sprak toen van een Canadese 'ruling' van 1951. Waarschijnlijk
bedoelde hij een Canadees voorstel om de Marokkozaak niet verder te behandelen omdat partijen in
onderhandeling waren (zie verslag eerste gedeelte zevende algemene vergadering uitgave BZ, nr. 32,
blz. 22). Rum deelde mij ook mede dat enigszins tot zijn verrassing de Anak Agung de kwestie van
het protocol spoedig wilde aanpakken en Rum sprak van een delegatie, wellicht onder zijn (Rum's)
leiding, om over het protocol (en dus ook over de Finec) te spreken.

Toen ik vroeg of men zich zo iets voorstelde nog voor de verkiezingen, gaf Rum toe dat
zulks moeilijk zou zijn, maar ik kreeg wel de indruk dat de minister van BZ met de gedachte speelt
deze zaak spoedig aan te snijden.

Het is misschien met deze mogelijkheid voor ogen dat Rum dacht aan het Canadese voorstel
immers dan zouden er besprekingen zijn over de betrekkingen. Ik moge erop wijzen dat het
bovenstaande grotendeels conjectuur is.

Abu Hanifah sprak niet over een delegatie of over besprekingen over de Finec maar sprak
over een nieuwe opzet van het HC in Den Haag met Rum als een soort roving ambassador 'om de
zaken weer op gang te brengen'.

Sprekende over de concretisering van de wens tot verbetering van de betrekkingen gaf Abu
Hanifah te verstaan dat de premier een spoedige afdoening wenste van de Jungschläger- en
Schmidtaffaire en mijn zegsman gaf te kennen dat men alle arrestanten wel het land zou uitzetten.

Wat een bijdrage onzerzijds aanging vroeg hij of er iets aan de pers kon worden gedaan en
voorts aan de RMS.

In dit verband moge ik suggereren dat minister Luns t.z.t. de hoofdredacteuren van de
vooraanstaande bladen bij zich ontbiedt en mededeelt dat er gegronde aanwijzingen zijn dat de
nieuwe Indonesische regering een betere koers wil varen.
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Wat de RMS betreft legde ik uit dat zulks in de praktijk niet zo eenvoudig was. Ik moge
nogmaals bij U.E. bepleiten dat toch gezocht wordt naar mogelijkheden iets te doen. Ik denk hier
primo aan de aanwijzing van een verplichte verblijfplaats, bv. op een der kleinere Waddeneilanden
aan enige der leiders die zich schuldig maken aan politieke activiteit. Zelfs al zou zodanige internering
na beroep op de rechter niet kunnen worden gehandhaafd dan zou toch het nemen van de maatregel
een bewijs zou zijn dat ook de Nederlandse regering het hare wil bijdragen.

Secundo denk ik aan de mogelijkheid dat zou worden opgetreden tegen eventuele anti-
Indonesische actie op Nieuw-Guinea en daaraan bekendheid zou worden gegeven.

Ik bracht ook de Ambonezen ter sprake en zeide dat hun aanwezigheid ook in Nederland de
oorzaak is van de agitatie om de RMS indien slechts een begin kon worden gemaakt met hun
terugkeer. Abu Hanifah zag hier wel iets in, vooral met Leimena in het kabinet, en vroeg of de
Nederlandse regering bereid zou zijn de kosten te betalen zonder daaraan bekendheid te geven. Ik
deed uiteraard geen toezegging maar zeide dat het m.i. de Nederlandse regering wel iets waard zou
zijn dit probleem te liquideren.

De minister van BZ is voor enkele dagen naar Bali vertrokken en ik vermoed dat ik hem op
zijn vroegst op woensdag zal kunnen bezoeken. Ik vroeg bereids een bezoek bij de premier aan. Nog
voor de aankomst van Abu Hanifah zal ik nader seinen en eventueel nog suggesties doen.


